Aniversariantes
Outubro

AO FAZER SUA CONTRIBUIÇÃO À IBCU, OBSERVE AS
SEGUINTES RECOMENDAÇÕES:

13/10 ADRIANA BRAGANÇA

>> Coloque sua contribuição nos envelopes disponíveis
nas estantes laterais da Capela e preencha todos os
campos de forma legível.

PRISCILA CORILOW

14/10 DAVID AGUILAR

IGOR SOUZA
JOSÉ AUGUSTO SANTOS
PRISCILA SIQUEIRA
TAMARA MINCOV

15/10 ELISABETH VIEIRA

ISABELLA MEDEIROS

CULTO 18h00

CONTRIBUIÇÃO

>> Evite fazer a sua contribuição em dinheiro (espécie).
>> Caso você preﬁra o depósito em conta corrente, envie
um e-mail para denise@ibcu.org.br solicitando os
endereços bancários da IBCU ou através de boleto, no
nosso site, no link OFERTAS!

ATIVIDADES

16/10 CÍNTIA COSTA

DÉBORA BEHAR
MARCO DUDUCH
MARINA MACUL

17/10 ALESSANDRA BLANDY
AMANDA BERTI
ANA LUISA SANTOS
DIEGO TAMBURUS
AVANI TORRES

Aconselhamento Bíblico
Para quem necessita de orientação e encorajamento
bíblico, disponibilizamos atendimento com conselheiros e
conselheiras capacitados, de segunda à sábado, na IBCU.
Horários e agendamentos podem ser feitos com a secretária,
através do telefone (19) 3289-4501 ou secretaria@ibcu.org.br
.

Plantão de Oração
Compartilhe seu motivo de oração conosco após os cultos, na
Sala de Oração . Utilize os cartões ou envie um e-mail para:
ministeriodeoracao@ibcu.org.br
.

18/10 ANNA GABRIELA SILVA
CURT KIRSCH
TALITA CANTOS
TATIANA ANAMI

Reunião de Oração
Aos domingos, às 8h30. Exceto no 1º domingo do mês.
.

Plantão do Ministério de Promoção Social
Aos domingos, depois do Culto, na mesa de Promoção Social.

19/10 BEATRIZ PEREIRA
DANIEL KALLAUR
FELIPE ANDREO
JÚLIA PISCIOTTO

Ministério Missões
O missionário Richard está
precisando de milhas para o trecho
Belém/Manaus/Belém.
Caso você queira contribuir procure:
Lucas Tamburus
19 9604-1262
lucas.tamburus@nobelcargo.com

Nação Resgate Percussão: ensaio às sextas-feiras, 19h30 e aos sábados,
16h00. Teatro: ensaio aos sábados, 9h30.
Arthur Guilherme :: a_guilherme@yahoo.com.br
Alvo | Escola de Esportes
Aos sábados, 8h30 :: Na IBCU
Yoshiya Suwa :: yoshiya@3sprojetos.com.br
Escola de Artes - Às terças-feiras, 14h00.
GP Jovem | Ministério Jovem
Aos sábados. Informações: ministeriojovem@ibcu.org.br
Ensaio do Coral
Ensaios às terças-feiras das 19h30 às 21h00 no Espaço Jovem

IBCU - Igreja Batista Cidade Universitária
Rua Tenente Alberto Mendes Jr., n. 05 - Barão Geraldo - 13084-529 - Campinas, SP
(19) 3289-4501 / FAX (19) 3289-3463

secretaria@ibcu.org.br

Série:

[Pregação]

Seja a Atitude de Vocês
Fabio Grigorio
[Louvor]

SoNatural

Domingo, 13 de Outubro de 2013 :: Ano 10, N. 525

Pr
Programação
:: Escola Bíblica
Outubro | Horário: Manhã, 9h30

O Magníﬁco Espírito Santo de Deus | NT
Vlademir Hernandes
O sofrimento chegou... E agora? | PS
Pedro Siena e Eduardo Carvalho
O livro dos Reis | C5
Guilherme Wood
Classe de Integração | C1
Wagner Fonseca (Coordenação)
Arte e Cristianismo | C3
Simone Menezes
“Os pequenos notáveis” | C2
Profetas Menores
Edson Rodrigues
Evangelizar - um mandato bíblico | N5
Henrique Blandy
Preparando-se para o casamento | MZ
Oswaldo Carreiro (Coordenação)
O Pós modernismo e a Batalha pela | C6
Verdade
Alex Souza

Programação Infantil :: Semear
Temos salas divididas por faixa etária. Para que
seu ﬁlho participe da sala adequada, procure a
Recepção Infantil: 0 a 3 anos, Recepção no
prédio próximo ao Templo; 4 a 11 anos,
Recepção no prédio antigo.

Programação :: Ministério Jovem

Horário: Manhã, 09h30
Pré-Adolescentes
Evangelização
Denise Motta
Adolescentes | Tenda
Temas Avulsos
Lucas Tutui

www.ibcu.org.br

Contribuindo com Alegria

Marcelo Feltrin

Em 2 Co 9.7 Paulo nos traz um importante princípio sobre contribuição:
“Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, nem
por constrangimento; porque Deus ama ao que dá com alegria. “
Deus espera que a alegria seja uma marca no cristão que contribui. No livro de Filipenses
Paulo desenvolve o tema de alegria, e dentre aquilo que o apóstolo nos fala sobre alegria
gostaria de destacar:
• A cooperação da igreja na obra do Senhor era motivo de alegria do apóstolo (Fp 1.3-5)
• Paulo alegrava-se pela generosidade dos Filipenses pois sabia que eles, os contribuintes,
seriam os maiores beneficiados (“creditado na conta de vocês” em Fp 4.17 - NVI)
Em nossas atividades do cotidiano, no trato que todos nós temos com nosso dinheiro,
quando compramos algo ou fazemos algum investimento normalmente ficamos alegres
quando percebemos que o montante despendido é compatível com o valor daquilo que
adquirimos. Quando o valor que nós atribuímos a um bem é maior do que o que gastamos
então, ficamos muito alegres, como quando compramos um item que estávamos
procurando e o encontramos em promoção.
É evidente que o valor atribuído a uma coisa (seja um produto, serviço, projeto de vida ou
qualquer coisa que depende de dinheiro) varia muito de pessoa a pessoa. Tanto que não
poucas vezes alguém está radiante por ter adquirido algo por determinado valor, ao passo
que outras pessoas acham um absurdo gastar tanto dinheiro pela mesma coisa. O valor que
atribuímos influi diretamente na alegria que sentimos.
Quando pensamos especificamente nas contribuições do cristão para o sustento da obra do
Senhor, e na alegria que se espera que ele tenha ao fazê-lo, nota-se que sente mais alegria o
crente que valoriza a obra do Senhor mais do que o saldo de sua conta bancária. No caso dos
Filipenses, esse é o motivo do apóstolo estar alegre, tanto que usa a expressão “creditado na
conta de vocês”. Como se dissesse: vocês estão investindo na conta que realmente tem valor.
Também é interessante notar que a igreja de Filipos, cuja marca é a alegria, contribuía com
generosidade. Eles são um exemplo para nós, e se não fazemos dessa forma - com alegria e
generosidade - mas ao invés disso ficamos ponderando sobre o que daria para fazer com o
dinheiro dado à igreja, isso é um sinal de que estamos com nossos olhos neste mundo mais
do que na eternidade (veja Mt 6.9 e 10). E este é um sinal de alerta que não se pode ignorar.

www.ibcu.org.br

RICHARD E YOHANNA

Pedido de oração: Pela proteção do Senhor
a todos os alunos e membros da equipe
da PV-Norte durante os diversos
ministérios realizados
durante o mês de julho.

Faça sua Inscrição

Mais Informações:

www.ibcu.org.br/missoes

Acamp PREAS 2013
Acamp PREAS 2013

18 a 20 de outubro

Acampamento MAB
Cosmópolis-SP
R$ 190,00 (Parcelamos)

Acampamento MAB
Cosmópolis-SP
R$ 190,00
(Parcelamos)

FAÇA SUA INSCRIÇÃO!

www.ibcu.org.br

